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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  31.1.2018 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 31.1.2018 

Termín: středa 31.1.2018 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice  

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 

 

1) Zahájení zasedání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola usnesení 

5) Informace starosty, došlá pošta 

6) Body k hlasování 

6.1. Žádost o stanovisko 

7) Schválení rozpočtového opatření 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

 

 

 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných na OÚ v Nedrahovicích 

 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jiří 

Neužil, David Hrma, Jana Štemberková, Václav Cháb, Jiří Vacek 
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Omluveni:  
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

P. Hlaváčková 

J. Štemberková 

 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI: … hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo ….. hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 

 

3. Schválení programu zasedání 
 

Doplnění, připomínky a schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 

- byl podán návrh na doplnění programu 

Do bodu 6 (ne)byl podán návrh na doplnění:  

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny v programu jednání 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 12/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 Starosta obdržel návrh zástupce ……………………..na odkoupení částí jejích po-

zemků 411/1 a 411/2 v kú Nedrahovice. Starosta se obrátil na právního zástupce obce, 

protože tato nabídka neodpovídá závěrům dohodnutým mezi obcí 

a …………………..dne 8.11.2017 na OÚ (viz příloha) 

 Min vnitra a min spravedlnosti, následně pak vláda ČR zamítli návrh poslanců KDÚ-

ČSl a STAN na změnu zákona o střetu zájmů (vyjmutí neuvolněných funkcionářů 

z povinnosti podávání majetk. Přiznání a poskytování těchto informací na základě žá-

dosti (jako tomu bylo dříve)), viz předešlá zasedání 

 

 DS – MÚ Sedlčany – odbor dopravy – návrh oop – dopravní značení pasport 

 

 Volby prezidenta (1. kolo – 1. M. Zeman 79 hl, 2. J. Drahoš 77 hl, 3. P. Fischer – 47 hl),                                    

2. kolo - …………………………….. 

 

 Petice na ochranu místní samosprávy – zájemci mohou podepsat (viz příloha) 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. …………………. podal žádost o stanovisko obce k záměru vybudovat plachtovou halu o 

rozměrech 12,2x24 m na pozemku p.č. 554 v kú Bor u Sedlčan, viz příloha.  
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Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo žádost ………………. o možnost vybudování 

plachtové haly o rozměrech 12,2x24 m na pozemku p.č. 554 v kú Bor u Sedlčan.  
 

 
 
 
 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. …………… v jednotlivých položkách 

(červenec nebylo žádné) 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. ……v jed-

notlivých položkách. 
 

 

 

 

 

8. Diskuse, různé 
 

 Prezentace D. Bodanského k veřejnému osvětlení v obcích (20-30 min) 

 

 

 

9. Návrh usnesení 
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Usnesení vyplývá z jednání ZO na základě tohoto zápisu. Usnesení je součástí tohoto zápisu. 

 

10. Závěr zasedání 

 

Listopadové zasedání zastupitelstva proběhne dne 28. února 2018 na OÚ v hasičárně v Boru  

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

P. Hlaváčková 

J. Štemberková 

 


